Tilskud til medicinudgifter
Der beregnes automatisk tilskud til det meste medicin, når du køber det på recept
på apoteket. Der er dog noget medicin, der ikke har automatisk tilskud.
Hvis medicinen ikke har automatisk tilskud, kan din læge eventuelt søge om tilskud
til medicinen hos Lægemiddelstyrelsen.
Det ud fra en række kriterier vi vurderer, om du er berettiget til individuelt tilskud.
Oplysninger om dine private økonomiske forhold indgår ikke i vurderingen.

3 typer af individuelle tilskud
- Enkelttilskud
Enkelttilskud betyder, at den medicin bevillingen gives til, bliver tilskudsberettiget for
dig. Selv om det hedder ”Enkelt” tilskud, betyder det ikke, at du kun får tilskud én
gang. Det betyder, at tilskuddet gælder til en bestemt medicin.

- Forhøjet tilskud
Medicin med samme lægemiddelstof kan indeholde forskellige hjælpestoffer. Hvis
du er allergisk overfor for eksempel et farve- eller tilsætningsstof, kan din læge søge
Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud til netop den medicin, du kan tåle.
Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet gives til medicinens faktiske pris i stedet for
kun til tilskudsprisen. Det er også den fulde pris, der tæller med ved opgørelsen af
saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin.

- Terminaltilskud
Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital. Lægen kan derfor søge om terminaltilskud, der giver 100% i tilskud til alle
lægemidler, der er ordineret på recept.
Tilskuddet ydes for en periode på 1 år fra det træder i kraft.

Tal med lægen
For alle 3 typer tilskud gælder det, at de skal søges af en læge, og at medicinen skal
være ordineret på recept.
Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der kan søges om tilskud til dig.
Du kan også spørge på apoteket eller ringe til Lægemiddelstyrelsen på 4488 9696.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage, fra vi modtager en ansøgning fra en læge.

Økonomiske tilskud fra kommunen
Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk
hjælp til en række udgifter for eksempel din egenbetaling til medicin. Det er dig selv,
der skal søge hos din kommune.
Du kan finde mere om sociale tilskud på www.borger.dk

Det Centrale Tilskuds
Register (CTR)
Alle medicinkøb, hvor medicinen er ordineret på recept,
og har generelt tilskud, eller
du har en bevilling af enkelttilskud, registreres automatisk i
det Centrale Tilskuds Register
(CTR).
Jo højere din samlede CTR
saldo bliver, jo mere får du i
tilskud. CTR saldoen er en
sammentælling af medicinens
pris, og ikke det du selv har
betalt. Hvis du fx køber medicin til 500 kr. og får 50% i tilskud, betaler du 250 kr., men
CTR saldoen stiger med 500
kr., altså medicinens pris.

Tilskudsgrænser
Grænserne, for hvor meget
du får i tilskud til medicinen,
bliver ændret hvert år den 1.
januar. Du kan altid finde de
gældende grænser på vores
hjemmeside.

Meget mere information
Du kan på www.medicintilskud.dk kan du finde mere
om medicintilskud og CTR.
På www.medicinpriser.dk kan
du søge oplysning om priser
på medicin, samtidig kan du
se, om din medicin har automatisk tilskud.
På www.fmk-online.dk kan
du se, hvad der er ordineret
til dig, dine recepter og dine
eventuelle medicintilskudsbevillinger. Du kan også se din
aktuelle CTR saldo.
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